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EGINEZ IKASI

Ethazi
Metodologia aktiboan oinarritutako ikasketa non erronken bidez
funtzio profesionalak simulatzen diren.

Oinarrizko
ezagutzak
Taldean lan
eginez

Iniziatibaz

Ezagutza
espezifikoak

ERRONKA
Eginez eraiki

Ekintzaile
izanez

Ariketak,
Praktikak

Autonomiaz
Proiektuak,
PBL

"Automatizazio eta Robotikako zikloan, erronketan proiektu bidez ikasita irakasgai desberdinen konpetentziak elkarrekin lantzen dira eta
horrela automatizazioa bere osotasunean ulertzeko aukera izan dugu.
Nere kasuan, DUAL programan egon naizenez, ikasitakoa eta enpresetako errealitatean praktikan jartzeko aukera izan dut eta orain
ERASMUS+ programarekin ULMA Packaging Rumania-n jarraituko dut
formakuntza DUALean, nire ikasketa prozesua osatzeko asmoarekin."
BEÑAT MUGICA, Automatizazioa eta Robotika industriala
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ENPRESEKIN LANKIDETZAN DUAL FORMAKUNTZAN

Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko programa bat da non ikasleak DUAL sistema
bitartez ikasten duen: ikastetxe eta enpresaren artean partekatutako
formazioa.

60 ikasle DUAL Sisteman
2.mailako ikasleen %55a

32 enpresa
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GURE ZERBITZUAK ETA AZPIEGITURA

Laborategi eta tailerrak
Industri inguruneko puntako enpresen mailako makineria eta erremintak
ditugu praktikak eta proiektuak egin ahal izateko.

Zerbitzuak
•Liburutegia
•Lan poltsa
•Kirol Zerbitzua

•Pedro Biteri y Arana ikastetxe
Nagusian ostatua
•Jantoki, kafetegi eta lokal sozialak
zure eskura
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PRAKTIKAK ATZERRIAN: ERASMUS+ PROGRAMA

(MGEPeko Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko GMFZ-ko
ikasle ohia)
Ulma Packaging enpresak eskaini zidan aukerari esker.
DUALeko praktikak Ulma Packagingek Errumanian
duen lantegian egin nituen, ERASMUS+ programaren
barruan. Esperientzia oso positiboa izan zen, etxetik
kanpora asko ikasten da eta asko garatzen zara
pertsonalki.
DUAL modalitatea aukeratu nuen lan mundua zer den
ikusi, ulertu eta ikasketak amaitu eta gero zer lanpostu
edukiko nuen ezagutu nahi nuelako, eta, egia esan,
denbora guzti horretan gauza asko ikasi ditut. Esperientzia polita izan da.

Mikel Arambarri Zuatzubizkar
Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

ERASMUS+ programaren barruan Pragan EM enpresan
praktikak egiteko aukera izan nuen.
Hasieratik oso harrera ona izan nuen enpresan, beraien lan
egiteko modua erakutsi eta lanerako zituzten erremintak
eskuragarri utzi zizkidaten. Software garapeneko proiektu
bateko QA atalean tester bezala lanean aritu nintzen.
Aplikazio baten garapenean akatsak identifikatzea, egoki
dokumentatzea eta aplikazioaren hobekuntzan laguntzea
izan zen nire lana, iOS eta Android plataformak erabiliz.
Horrez gain, software garapenaren inguruko ISTQB
(International Software Testing Qualifications Board)
zertifikazioaren inguruan, software proiektu baten Plangintza,
Analisia eta Diseinua, Garapena aritu nintzen.
Praktiken bitartez kurtsoan zehar ikasitakoaz gain informatikaren beste aurpegi bat ezagutzeko aukera izan dut,
aplikazio baten garapenaren inguruan hain zuzen. Oso
esperientzia positiboa izan da, ingelesa praktikatzeaz gain,
lagun asko ezagutu eta leku asko bisitatzeko aukera ere
izan dudalako.

Olatz Alberdi Etxeberria
Sareko Informatika Sistemen Administrazioa
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DATAK ETA INFORMAZIO GARRANTZITSUA
Informazioa eguneratua: www.mondragon.edu/gmhz

Sarbidea
Ikasketa hauetakoren bat gaindituta izanda:
• LOE, LOGSE Batxilergoa, LOGSE, edo UBI, egungo legealdiak xedatutako modalitate edota aukeren arabera.
• Teknikari titulazioa (LOE edo I.E.E.II Erdi Mailako Heziketa Zikloa).
• Teknikari espezialista, Goi mailako teknikaria edo akademikoki LH2ren baliokideak.
Sarrera froga bitartez:
Ikasle hauentzako frogak 2020ko apirilaren 22an eta 23an egingo dira. (EHAA 2019ko abenduak 12).

Izenemate eta matrikula
IZEN-EMATEA

ONARPENAREN JAKINARAZPENA

Eusko Jaurlaritzak
publikatzeko zain.

Onartutakoek jasoko dute
erantzuna.

MATRIKULAZIOA
Eusko Jaurlaritzak
publikatzeko zain.

Kuota kooperatiboa
KUOTA KOOPERATIBOA

1. Maila
2. Maila

1.516 € (*)
975 € (*)

Ordainketa zatikatuta egin ahal izango da.

*Zenbateko hau eguneratuko du Kontseilu Errektoreak 2019-2020 ikasturte hasieran.

Bekak eta diru-laguntzak
BEKABIDE
Ordainketak ikasleen familien egoera ekonomikoetara egokitzeko programa.
LAGUNTZA ETA BEKA PROPIOAK
Familia ugariak eta guraso bakarreko familiak.
MGEPeko ikaslea izanik %33ko edo gehiagoko ezgaitasun maila izatea.
Ekintza terrorista baten biktima izatea edo genero-indarkeriaren biktima izatea.
Laguntza osagarriak (Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzak Goi Mailako Heziketa Zikloko
1.mailako ikasle berriei zuzendua).
Ikasle ohientzat laguntza.
Langabezian egoteagatik laguntza.
BEKA OFIZIALAK
Ikasketak, materiala eta bidaia ordaintzeko diru-laguntzak.
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AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALEKO
Goi-mailako Teknikaria

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•D Eredua

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Ekipo eta sistema automatikoetako matxurak diagnostikatu
eta konpondu.

• Industriako automatizaziorako proiektuen teknikaria.
• Sistema Robotizatuen proiektuen teknikaria.

• Ekipo eta sistema automatikoak muntatu eta prestatu
beharrezkoak diren pausuak jarraituz.

• Industriako sistema automatizatuen muntaketako
eta martxan jartzeko lanetako teknikaria.

• Robot industrialak programatu eta kontrolatu.
• Ekipo eta sistema automatikoetako espezifikazio teknikoak aztertu.

• Mantentze lanetako teknikaria.
• Bulego teknikoko teknikaria.

•Komunikazio sare industrial eta lokalak konfiguratu,
ezarri eta mantentze-lanak egin.

• Salmenta osteko zerbitzuko teknikaria.

•Ekipo eta instalazio automatikoetarako kalitate
eta fidagarritasun espezifikazioak definitu.
•Ekipo eta sistema automatikoen muntaketa tailer
baten administrazioa eta kudeaketa egin.
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IKASKETA PLANA
1. Maila

2. Maila

•Sistema elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak
•Sekuentziazko sistema programagarriak
•Neurketa eta erregulazio sistemak
•Potentziazko sistemak
•Dokumentazio teknikoa
•Industri informatikoa
•Lan prestakuntza eta orientabidea

•Sistema programagarri aurreratuak
•Industri robotika
•Industri komunikazioak
•Industri automatizazioko sistemen integrazioa
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua
•Ingeles teknikoa
•Lantokiko prestakuntza (LP)

"Lan munduan urte dexente igaro ondoren, eta hainbat egoera
medio Goi Mailako Heziketa Zikloa egitea erabaki nuen. Berriro
ikasketei ekitea oso oso gogorra egin zitzaidan, baina poliki- poliki
eta irakasle eta ikaskideengatik jaso dudan laguntzari esker
,egoerari aurre egin diot eta hau norberarentzat poztasun eta
asetze pertsonal garrantzitsua da.
Automatizazio eta Robotikako Ikasketetan aplikatzen den metodologia praktikoari esker, ikasitako teoria bertan aplikatzeko aukera
ematen digu. Landu ditugun erronkak lantegietako egunerakotasunean daude oinarrituta eta horrek asko laguntzen du gure
ikasketen aplikagarritasuna ikusten.

Jokin Ayastuy Altuna (Arrasate-Mondragón)
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SAREKO INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOKO
Goi-mailako Teknikaria

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•D Eredua
•CISCOko CCNA
sareetan ziurtagiria

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Sareko sistema eragileak, instalatzen, konfiguratzen
eta administratzen.

• Erabiltzaileen Arretarako Zentro bateko (CAU)
laguntzako teknikaria.

• Sistemen funtzionamendurako beharrezkoa den hardware
eta softwarea instalatzen, konfiguratzen eta konpontzen.

• Zerbitzariak eta sarea administratzeko lanetan
laguntzeko teknikaria

• Sare telematikoen egitura diseinatzen eta instalatzen, ekipo
eta elementuak integratuz beraien arteko konektibitatea ziurtatzen.

• Zerbitzarien eta sarearen teknikari administratzailea.

• Sareko sistema eragileak instalatzen, konfiguratzen
eta administratzen segurtasuna bermatuz.

• Datu baseen administrazioko teknikariak.
• Segurtasun informatikoko teknikariak

• LAN edo WAN sareetako arazoak identifikatzen, konfiguratzen
eta konpontzen.
• Datu baseak kudeatzeko sistemak administratu.
• Web aplikazioak garatzen, inplementatzen eta mantentzen, eduki
kudeatzaileak, programazio-lengoaia eta marka-lengoaia erabiliz.
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• Web eremuan teknikariak.

IKASKETA PLANA
1. Maila

2. Maila

•Hardware oinarriak
•Datu baseen kudeaketa
•Laneko prestakuntza eta orientabidea
•Markatzeko lengoaiak eta informazioa
kudeatzeko sistemak
•Sistema eragileen ezartzea
•Sareak planifikatzea eta administratzea

•Sistema eragileak administratzea
•Sareko zerbitzuak eta Internet
•Web aplikazioak ezartzea
•Datu baseak kudeatzeko sistemak administratzea
•Segurtasuna eta erabilgarritasun handia
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Ingeles teknikoa
•Sareko informatika sistemak administratzeko proiektua
•Lantokiko prestakuntza (LP)

“Erdi mailako Informatika ikasi ondoren, praktikak Mondragon
Unibertsitateko Informazio Sistemako sailean egin nituen eta gero,
Sareko informatika sistemen administrazioa goi mailako ziklokoa
ikasten hasi nintzen Mondragon Goi Eskola politeknikoan. Ikasketak
aurrera eramateaz gain DUAL programaren bitartez LKSen lanean
nabil orain, eta honek lan munduan esperientzia lortzea eta ikasten
ari naizena praktikan jartzen laguntzen dit. Lehen egindako praktikak
eta oraingoaz, lan testuingurua desberdina dira eta nire profil
profesionalaren lan esparruak hobeto ezagutzea ahalbidetzen dit.”

Mikel Elorza Conos (Eskoriatza)
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FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO
Goi-mailako Teknikaria

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•D Eredua
•SOLIDWORKS
Erabiltzaile ziurtagiria

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Fabrikazio mekanikoko produktuak diseinatzen eta garatzen.

Epe laburrera:
• CAD teknikaria.

• Fabrikazio mekanikoko prozesuak diseinatzen.

• Produktuen, tresnen eta moldeen garapeneko
teknikaria.

• Txapa prozesatzeko tresnak diseinatzen.
• Kalitateko teknikaria.
• Galdaketa, forja eta estanpaziorako molde eta modeloak diseinatzen.
• Polimeroak transformatzeko modeloak diseinatzen.

Epe ertainera/luzera:
• Delineatzaile proiektugilea.
• Produktuen garapenaren arduraduna.

• Sistemak mekanikoak muntatzen, diseinuan doikuntzak,
tolerantziak eta abarrak kontuan izanda.

• Kalitateko arduraduna.

• Fabrikazio mekanikoko produktuen dokumentazio teknikoa egiten.
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IKASKETA PLANA
1. Maila

2. Maila

•Produktu mekanikoen diseinua
•Fabrikazioaren automatizazioa
•Fabrikazio mekanikoko teknikak
•Laneko prestakuntza eta orientabidea
•Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

•Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko
tresnen diseinua
•Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua
•Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua
•Ingeles Teknikoa
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua
•Lantokiko prestakuntza (LP)

“Marrazketa teknikoa gustukoa nuelako aukeratu nuen Mondragon Goi
Eskola Politeknikoan Fabrikazio Mekanikako Diseinua egitea. Nire
anaiek MGEPen ikasi zuten baita ere eta beraien esperientzia oso ona
izan zenez, ez nuen zalantzarik izan.
Oso gustura hasi dut nire bizitzako etapa berri hau, eta irakasleei esker
inoiz ikusi ez ditudan ezagutza berriak hartzen hasi naiz, etorkizunean
erabili ahal izateko. ”

Jon Castillo Zugazartaza (Elorrio)
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FABRIKAZIO MEKANIKOKO
PRODUKZIOA PROGRAMATZEKO
Goi-mailako Teknikaria

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•A Eredua

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Mekanizazio, konformatze eta muntaketa eragiketak
planifikatzea, programatzea eta gauzatzea.

Epe laburrera, arlo hauetako teknikaria:
• Fabrikazio mekanikoko teknikaria.

• Zenbakizko kontrola duten (CNC) makinak eta ordenagailuz
lagundutako fabrikazio ekipoak (CAD/CAM) programatzea.

• Produktuen eta prozesuen kalitateko teknikaria.
• Makina automatikoen programatzailea.

• Fabrikazio mekanikoan ekoizpenak programatu
eta kontrolatzea.

Epe ertainera/luzera:
• Fabrikazio mekanikoko ekoizpen lerroen arduraduna.

• Fabrikazio mekanikoan kalitatea kontrolatzea.
• Fabrikazio mekanikoan sistema automatizatuak programatzea.

• Fabrikazioko ekipoetako langileen arduraduna
(Taldeburua).
• Ekoizpenaren programatzailea.

• Lan arriskuen prebentzioko eta ingurumenaren babeseko
sistemak kontrolatzea.
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IKASKETA PLANA
1. Maila

2. Maila

•Interpretazio grafikoa
•Mekanizazio, konformaketa eta muntai
prozesuen definizioa
•Fabrikazio prozesuen gauzatzea
•Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen
prebentzioa eta ingurumen babesa
•Laneko prestakuntza eta orientabidea
•Produktuen egiaztapena

•Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa (CNC)
•Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)
•Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa
•Ekoizpenaren programazioa
•Ingeles teknikoa
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Produktu mekanikoen fabrikatzeko proiektua
•Lantokiko prestakuntza (LP)

“Mekanizazioko Erdi Mailako zikloa bukatu ondoren, ildo
beretik jarraitzea erabaki nuen Fabrikazio Mekanikoko
Ekoizpen Programazioko Goi Mailako ikasketetan. MGEP
aukeratu nuen, urte asko daramatzalako honelako ikasketekin, eta matrikulatu aurretik ate irekietako jardunaldian erakutsi
zizkiguten instalazioak, tailerrak eta proiektuekin lan egiteko
duten metodologia gustatu zitzaizkidalako.
Lehenengo ikasturtean ikasketak eta txirrindularitzarekin
dudan zaletasuna partekatzea posible izan zait, EibarDebabarrena taldean zaletuen kategorian parte hartuz.
DUAL programan parte hartzeko aukera izan dut, baina
txirrindularitzaren alde egin nuen, entrenamenduko ordu asko
behar ditudalako.”

Liher Unzueta Pérez (Arrasate-Mondragón)
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MEKATRONIKA INDUSTRIALEKO
Goi-mailako Teknikaria

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•D Eredua

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Planoak, eskemak, espezifikazioak, planak
eta prozedurak interpretatzen.

Epe laburrera:
• Industriako makina eta ekipamenduen instalazioetan
mantentze lanak egiteko prozesuen plangintzako eta
programazioko teknikaria.

• Elementu komertzialak eta materialak identifikatzen
eta aukeratzen.
• Makina konbentzionalak, eskuzko erreminta
eta soldatzeko ekipoak erabiltzen.

• Industriako makinen edo lerro automatikoen teknikaria
edo muntatzailea.

• Sistema mekanikoak, elektrikoak, kontroldunak,
pneumatikoak eta hidraulikoak integratzen dituzten
makinak muntatzen, doitzen eta martxan jartzen.

Epe ertainera/luzera:
• Industriako makina eta ekipoen instalazioen muntatzaile
taldeko arduraduna.

• Makina eta ekoizpen lerro automatikoen matxurak
diagnostikatzen eta zuzentzen.

• Industriako makina eta ekipoen instalazioen mantentze
lanetako langile taldeko arduraduna.

• Negozio aukerak antzeman.
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IKASKETA PLANA
1. Maila
•Sistema mekatronikoen Irudikapen Grafikoa
•Sistema elektriko eta elektronikoak
•Makina-elementuak
•Sistema Hidraulikoak eta Pneumatikoak
•Fabrikazio-prozesuak
•Sistema Integrazioa
•Laneko prestakuntza eta orientabidea

2. Maila
•Sistema Mekatronikoen Konfigurazioa
•Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa
•Sistema mekatronikoen Simulazioa
•Sistema Mekanikoak
•Mekatronika Industrialeko proiektua
•Ingeles teknikoa
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Lantokiko prestakuntza (LP)

“Mekatronika industrialeko goi mailako heziketa zikloa aukeratu
nuen batipat heziketa zabala duelako, gai konkretu batetan
zentratu gabe arlo askotan jorratzen duelako.
MGEPen ikastea aukeratu nuen,erreferentzia onak jaso nituelako, Oñatitik gertu dagoelako eta inguruko enpresekin harreman oso ona duelako .
Aurten burutu ditugun erronkak, enpresetan gaur egungo
arazo edo beharrei erantzuten diotenak izan dira. Adibidez,
makina edo sistema bat martxan jartzen edo makina bat bere
kontrol pantailarekin komunika erazten eta programatzen aritu
gara. Oso esperientzia aberasgarria izan da eta asko lagundu
dit pertsonalki eta langile moduan garatzen. Are eta gehiago
orain, Ulma Packagingen DUALa egiten ari naizela.”

Iker Zubizarreta Ugarte (Oñati)
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ATE IREKIEN

JARDUNALDIAK

Martxoak 26 (osteguna) 18:00
Maiatzak 30 (larunbata) 11:00

Etorriko zarela jakinarazi!
www.mondragon.edu/cfs

664 298 704 • 664 298 683
gmhz.mgep@mondragon.edu
18

